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Plenární zasedání zahájila minuta ticha za europoslance Miloslava Ransdorfa, který dne 22. ledna zemřel ve věku
62 let. KSČM VYŠLE DO BRUSELU BÝVALÉHO EUROPOSLANCE JAROMÍRA KOHLÍČKA (na kandidátce do voleb do EP
2014 na třetí pozici). Staronový europoslanec Kohlíček (v EP již v letech 2004-2014) se ujme úřadu po předání
písemného prohlášení, že nezastává žádnou funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského
parlamentu a po projednání jeho kandidatury ve výboru EP JURI (Výbor pro právní záležitosti, předsedou český
europoslanec P. Svoboda (KDU-ČSL/ EPP). Na základě zprávy výboru ověří Evropský parlament bezodkladně
pověřovací listiny a rozhodne o platnosti mandátu na svém dalším plenárním zasedání (nejbližší plénum je 24.2.) - po
kladném stanovisku výboru JURI (nejbližší datum zasedání je 17. - 18.2.).

BR-EXIT ČI NOVĚ B-REMAIN: Cameronův dopis ze dne 10. listopadu a britské požadavky (tzv. „čtyři koše“)
byly řešeny již na minulé Evropské radě v prosinci. Dne 2. února 2016 předseda Evropské rady Donald Tusk
představil návrhy řešení. Pravděpodobně nejproblematičtější je britský požadavek na (časové) omezení
sociálních benefitů pro zahraniční přistěhovalce i pracovníky, mj. k zamezení „zneužívání“ volného pohybu
osob migrací za těmito dávkami. Vyjednavači se nyní snaží nalézt kompromisní řešení pro jednotlivé oblasti –
např. úprava britských dávek na děti zahraničních pracovníků, součástí je i možná novela nařízení o volném
pohybu pracovníků uvnitř Unie – zavedením ochranného mechanismu „safeguard mechanism“ pro členský
stát, jenž je po dlouhou dobu vystaven výjimečnému nadměrnému přílivu pracovníků z jiných států EU
(vztahoval by se na nové pracovníky a šel by dvakrát prodloužit). Další zásadní jednání se uskuteční na
Evropské radě 18. a 19. února 2016. Při dosažení dohody bude referendum o setrvání Velké Británie v Evropské
unii pravděpodobně v červnu 2016 (nejzazší termín je konec roku 2017). Cameron a jeho zástupci mezitím
vyjednávají s členskými státy (v Praze dne 22. ledna) i Komisí na různých úrovních. Britský premiér přijal také
pozvání vystoupit dne 16. února v Evropském parlamentu (dva dny před Evropskou radou).

V návaznosti na SILVESTROVSKÉ UDÁLOSTI V KOLÍNĚ NAD RÝNEM, europoslanci uvedli, že se musí udělat vše
pro to, aby pachatelé byli dopadeni a přivedeni před soud bez ohledu na jejich kulturu nebo původ, a
zopakovali také svůj požadavek na směrnici EU (v souvislosti s legislativním usnesením EP již z února 2014 EP vyzval Komisi k vytvoření strategie a návrhu zákona, obsahující celou řadu doporučení Komisi pro boj proti
násilí páchanému na ženách, Komise reagovala v květnu 2014, že nepovažuje za vhodné předložit legislativní
návrh o preventivních opatřeních v boji proti násilí na ženách). Debaty na plénu se účastnila dne 3. 2. večer
komisařka Corina Creţu, a byla řešena problematika sexuálního obtěžování a násilí páchané na ženách na
veřejných prostranstvích. Europoslanci požadují více snahy o integraci migrantů skrz vzdělávání a
vyzvali všechny, nehledě na jejich kulturu či původ, aby respektovali evropské hodnoty. Podle Agentury
EU pro lidská práva třetina žen v EU - to znamená 62 milionů - zažila fyzické a/nebo sexuální násilí ve věku nad
15let. Europoslanci vyzvali také členské státy EU, aby co nejdříve schválily tzv. Istanbulskou úmluvu (Úmluvu
Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, která vstoupila v platnost 1. srpna 2014.
Úmluvu neschválilo zatím 16 z 28 členských států, celkem k lednu tohoto roku ji ratifikovalo 19 států a dalších 20
podepsalo. Vláda ČR ji plánuje podepsat tento rok. Poslanci se také dotazovali Komise, proč (v souladu se
svými evropskými a mezinárodními cíli a agendou) nepřijala „novou strategii pro rovnost žen a mužů a
práva žen po roce 2015.“ V souvislosti usnesením EP ze dne 9. červa 2015 a stanoviskem Rady pro
zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele ze dne 7. prosince 2015* přijali poslanci nové
usnesení, ve kterém poukazují na fakt, že Komise zatím novou strategii nepřipravila. Odpovědná komisařka
(Jourová) se zatím opakovaně zavázala k předložení strategie pro období po roce 2015. Dne 3. prosince 2015
Komise představila dokument s názvem Strategic engagement for gender equality 2016-2019 (Strategický
závazek ohledně rovnosti žen a mužů v letech 2016–2019), který je považován za referenční rámec pro politiku v
oblasti rovnosti žen a mužů po roce 2015. Jedná se však pouze o pracovní dokument, který jako takový nebyl
Komisí přijat a nemá význam z interinstitucionálního hlediska. Dosavadní strategie byla do roku 2015.

KOMISAŘKA JOUROVÁ oznámila dne 2. února DOSAŽENÍ DOHODY S VYJEDNAVAČI USA OHLEDNĚ TZV. SAFE
HARBOUR („bezpečný přístav“, viz O čem se mluví ze dne 9. října: Evropský soudní dvůr dne 6. října označil
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dohodu o sdílení dat mezi EU a USA za neplatnou: americké úřady porušují základní evropská práva, když
převažují požadavky na bezpečnost státu, veřejný zájem a vymáhání práva ve Spojených státech před zásadami
„bezpečného přístavu“, SH platil jen pro ty americké společnosti, které se k němu připojily, a neplatil pro americké
státní instituce – kauza Schrems). Tento nový rámec pro transatlantické datové toky má vyhovovat
požadavkům Evropského soudního dvora a zajišťovat právní jistotu pro podniky. Občané EU získávají
prostředky nápravy v USA – mj. nezávislého ombudsmana, jejich údaje mají být chráněny proti neoprávněné
kontrole amerických zpravodajských služeb. Dohoda bude podléhat roční kontrole. „Poprvé v historii daly
Spojené státy EU závazné ujištění, že přístup veřejné správy k vymáhání práva a národní bezpečnosti bude
podléhat jasným omezením, zárukám a kontrolním mechanismům…jedná se o unikátní krok USA učiněný s cílem
obnovit důvěru v našich transatlantických vztazích“ uvedla Jourová na konferenci s místopředsedou EC
Ansipem.

RADA EU: DOHODA O FINANČNÍ POMOCI TURECKU V OBJEMU 3 MILIARD EUR

Dne 3. února 2016 se členské státy se dohodly na způsobu financování 3 miliard eur pro uprchlická zařízení
v Turecku dle závazku přijatého na summitu s Tureckem* dne 29. listopadu 2015 (poskytnout 3 mld. eur
dodatečných zdrojů na pomoc Turecku na řešení okamžitých humanitárních a rozvojových potřeb uprchlíků a
jejich hostitelských komunit). Pomoc je zaměřena především na splnění okamžitých potřeb - poskytnutí
potravy, zdravotnictví a vzdělávání. Příspěvek za ČR je 20,4 milionu eur, jednotlivé národní příspěvky zde.
Miliarda bude financována z rozpočtu EU (Komisí), zbývající dvě miliardy z příspěvků členských států (podle
jejich podílu na hrubém národním důchodu EU). Dohodu blokovala Itálie, která si žádala záruku, že tyto, ale i
ostatní výdaje na uprchlickou krizi, se nebudou počítat do výpočtů rozpočtového deficitu, se kterým země
bojuje v rámci dodržení Paktu o stabilitě a růstu. Nynější výdaje pro turecká uprchlická zařízení se skutečně
nebudou do výpočtů počítat. Další záruky italský premiér Renzi dle dostupných informací nedostal a reagoval
takto: „Ten fakt, že náklady na záchranu dětí, které plují z Turecka do Řecka, jsou odečteny z Paktu, je dobrá věc.
Myšlenka zvažovat odlišně náklady záchrany eritrejských dětí přicházejících do Itálie se zdá absurdní a nelogická.
Pouze byrokratická perverze může dělat rozdíly mezi životy k záchraně.“
*Summit mj. předpokládá zrušit do října roku 2016 vízové požadavky pro turecké občany cestující do schengenského
prostoru, a to jakmile budou splněny požadavky plánu uvolnění vízového režimu.

